
Bezpečnosť a dostupnosť dát

20.  októbra 2020,  Onl ine

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Dňa  20.  októbra  sa  uskutočnila  odborná  konferencia  "Bezpečnosť  a  dostupnosť  dát".  Konferencia
priniesla unikátnu platformu pre diskúsiu aktuálnych tém nielen z oblasti IT bezpečnosti.  Hlavnými bodmi
tohto ročníka boli obrana proti kybernetickým útokom, využitie mobilných technológií pre bezpečnú prácu,
zvýšenie bezpečnosti firemnej infraštruktúry a detekcia a response incidentov. Konferencia sa uskutočnila
v online podobe. Pre registrovaných účastníkov je k dispozícii aj záznam akcie.

Hojne  vyhľadávaná  akcie  zo  strany  partnerov  ako  aj  odbornej  verejnosti,  vystúpenie  popredných
odborníkov z praxe i z akademického prostredia, praktické ukážky, prípadové štúdie. 

Základné informácie

Názov akcie Bezpečnosť a dostupnosť dát

Dátum konania 20. októbra 2020

Forma Online

Počet účastníkov 193

URL https://bdd.exponet.sk/

Hlavní partneri konferencie ESET, GFI Software

Partneri konferencie Kaspersky, System4u

Mediálni partneri konferencie IT Systems, Wolters Kluwer, Edumenu.cz, 
evzdelavani.cz

Usporiadateľ Exponet s.r.o.
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Program 

09:00 - 09:05
Úvod

09:05 - 09:45
Ondrej Krajč | Ochrana firemnej infraštruktúry pomocou pokročilých technológií a nových ESET riešení v
aktuálnej dobe

09:50 - 10:10
Ondřej Kubeček | Digital Workspace

10:15 - 10:45
Jozef Kačala | Viacvrstvová ochrana emailovej komunikácie

10:45 - 11:00
Prestávka na kávu

11:00 - 11:30
Petr Kuboš | Ako sa prispôsobiť rýchlo sa meniacemu prostrediu a novej digitálnej ére?

11:35 - 12:15
Marek Zeman | Riziká informačnej bezpečnosti, hybná sila rozvoja podniku

12:20 - 12:50
Miroslav Chlipala | Právne riziká a povinnosti pri riadení dodávateľov

12:50 - 13:00
Losovanie, záver
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Profil návštevníkov

Graf č. 1 Pozícia návštevníkov
Medzi návštevníkmi konferencie prevažovali ľudia z IT oddelení (18% IT manažéri, 41% IT špecialisti –
špecialisti na bezpečnosť ICT, SE, správcovia siete, architekti, programátori, vývojári apod.). 
21%návštevníkov tvorili manažéri iných ako IT oddelení (konateľ, technický riaditeľ, obchodný alebo 
marketingový riaditeľ).Ľudia na pozícii CEO tvorili9%, konzultantov bolo 5%. 6% uviedlo iné povolania.

Graf č. 2 Segment činnosti firmy
Najväčšie percento návštevníkov na konferencii tvorili zamestnanci IT firiem (47%). Veľký podiel 
zamestnancov bol tiež zo segmentu štátnej správy a samosprávy (17%). Zamestnanci v segmente 
financie tvorili 12%.
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Graf č. 3 Segment činnosti firiem zaoberajúcich sa ICT
Najväčšie percento ICT firiem predstavovali poskytovatelia služieb (46%),rovnaký podiel zo sledovaného 
segmentu predstavovali kategórie výrobca a dodavateľ SW a HW, konzultácie a poradenstvo a 
systémový integrátor (16%) .

Graf č. 4 Počet zamestnancov vo firme
Najviac návštevníkov pochádzalo z veľkých podnikov s počtom zamestnancov od 250 ľudí vyššie (35%), 
zo stredných podnikov s počtom zamestnancov od 50 do 250 prišlo 26%. Zvyšok návštevníkov 
predstavovali zamestnanci podnikov s menej ako 50 ľuďmi.
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